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ข้อควรระวังเพือความปลอดภัย
คําเตือน
อ่านคู่มอื การใช้งานให้ละเอียดก่อนเริมใช้เครืองปรับอากาศ มีหลายสิงทีสําคํญต้องระลึกไว้ในระหว่างการ
ใช้งานประจําวัน
ห้ามใช้สารทําความเย็นใดๆ ทีแตกต่างไปจากทีระบุบไว้บนฉลากในการเติม หรือเปลียนมิฉะนันอาจทําให้
มีแรงดันสูงผิดปกติเกิดขึนในวงจรการทําความเย็น ซึงการทํางานอาจผิดปกติ หรือเกิดการระเบิดหรืออาจ
ทําให้ทา่ นได้รบั บาดเจ็บได้
สอบถามผูต้ ดิ ตังเกียวกับตําแหน่งสวิตช์ของเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าหากเกิดปั ญหาขึนกับเครืองปรับอากาศ
ให้โยกสวิตช์ของเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีตําแหน่ง OFF แล้วติดต่อช่างบริการ
ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทบริ
ี ษทั ระบุบเป็ นชินส่วนอะไหล่เท่านัน การใช้ผลิตภัณฑ์ทไม่
ี ได้ระบุบไว้อาจก่อให้
เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้ าดูด นํารัวซึมหรือปั ญหาอืนๆได้ และต้องให้ผเู้ ชียวชาญเป็ นผูต้ ดิ ตังให้เท่านัน
ก่อนเปิ ดช่องดูดอากาศเข้าของตัวเครืองภายใน หรือแผงควบคุมไฟฟ้ าต้องโยกสวิตช์ของเครืองตัดกระแส
ไฟฟ้ าไปทีตําแหน่ง OFF มิฉะนันอาจเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร ผูต้ ดิ ตังหรือช่างบริการทีมีความชํานาญเท่านันที
จะสามารถเปิ ดช่องดูดอากาศเข้าของตัวเครืองภายในหรือแผงควบคุมไฟฟ้ า และปฏิบตั งิ านได้
ภายในเครืองปรับอากาศมีไฟฟ้ าแรงสูง และมีชนส่
ิ วนทีกําลังหมุน ห้ามถอดแผงควบคุมไฟฟ้ าเพราะอาจ
เกิดอันตรายจากไฟฟ้ าดูด นิวมือหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายอาจติดเข้าไปในชินส่วนทีกําลังหมุน เมือมี
ความจําเป็ นทีจะต้องถอดชินส่วนเหล่านีออกมา โปรดติดต่อผูต้ ดิ ตัง หรือช่างบริการทีมีความชํานาญ
อย่าเคลือนย้ายเครืองปรับอาศด้วยตนเอง เนืองจากมีไฟฟ้ าแรงสูงภายในตัวเครือง ท่านอาจถูกไฟฟ้ าดูด
ขณะถอดฝาครอบ
อย่าสัมผัสครีบอลูมเิ นียมภายในตัวเครือง เพราะอาจทําให้ได้รบั บาดเจ็บได้
อย่าให้รา่ งกายสัมผัสกับลมเย็นโดยตรงเป็ นเวลานาน และอย่าให้รา่ งกายเย็นจนเกินไป อาจทําให้สภาพ
ร่างกายทรุดโทรม และเจ็บป่ วยได้
ปรึกษาร้านค้าทีท่านซือเครืองปรับอากาศหาก เครืองฯทําความเย็นได้ไม่ดซี งอาจเกิ
ึ
ดจากสารทําความเย็น
รัว ตรวจสอบข้อมูลการซ่อมกับช่างบริการให้แน่ใจเมือมีการเรียกเก็บค่าสารทําความเย็นเพิมเติม
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หยุดการทํางานของเครืองปรับอากาศ และปิ ดเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าก่อนการทําความสะอาดมิฉนันอาจ
ได้รบั บาดเจ็บเนืองจากพัดลมหมุนด้วยความเร็วสูง
หากเกิดปั ญหาใดๆ ขึน (เช่น ปรากฎสัญญาณแสดงข้อผิดพลาด ได้กลินไหม้ ได้ยนิ เสียงผิดปกติ เครือง
ปรับอากาศไม่ทาํ ความเย็น หรือมีนํารัว) ในเครืองปรับอากาศ อย่าสัมผัสกับเครืองปรับอากาศเองให้โยก
โยกสวิตช์ของเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีตําแหน่ ง OFF แล้วติดต่อช่างบริการทีมีความชํานาญ การใช้
เครืองปรับอากาศในสภาพทีมีปัญหาต่อไปอาจทําให้กลไกการทํางานของเครืองฯ เกิดปั ญหาเพิมขึน หรือ
อาจเกิดไฟฟ้ าดูด หรือปั ญหาอืนๆ ได้
อย่าปรับแต่งตัวเครืองปรับอากาศเอง เพราะอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้ าดูด หรือปั ญหาอืนๆ ได้
เมือจะย้ายตําแหน่งเครืองปรับอากาศ อย่าย้ายตําแหน่งด้วยตัวเอง ให้ตดิ ต่อผูต้ ดิ ตัง หรือช่างบริการทีมี
ความชํานาญ การย้ายตําแหน่งทีไม่เหมาะสมอาจทําให้ไฟฟ้ าดูด และ/หรือเกิดไฟไหม้ได้
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิ ดไร้สาย
REMOTE HANDSET

4
2
7
9
8

่
ปุ่ มกด : รีโมทไร้สายจะมีปมกดอยู
ุ่

5
1
3
10
6

ปุ่ ม โดยแบ่งเป็ น

1

POWER เมือกดปุ่มจะเป็ นการ เปิ ด / ปิ ด การทํางานของเครืองปรับอากาศ

2

FAN เมือกดปุ่มจะเป็ นการเลือกการทํางานของพัดลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM->LOW

3

MODE

MODE เมือกดปุ่มจะเป็ นการเลือกโหมดการทํางาน FAN->COOL->DRY

4

UP เมือกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ขึน

5

DOWN เมือกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ลง

6

TURBO

TURBO เมือกดปุ่มจะเป็ นการตัง หรือ ยกเลิก TURBO

7

SLEEP

SLEEP เมือกดปุ่มจะเป็ นการตัง หรือ ยกเลิก SLEEP

8

SWEEP

SWEEP เมือกดปุ่มจะเป็ นการตัง หรือ ยกเลิก SWEEP

9
10

CLOCK / TIMER เมือกดปุ่มจะเป็ นการตังนาฬิกาทีตัวรีโมท/ ใช้ตงั ON/OFF TIMER
CANCEL

CANCEL เมือกดปุ่มจะเป็ นการยกเลิก ON/OFF TIMER
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WIRELESS RECEIVER DISPLAY
ON/OFF(RESET)

READY(COMP)
TIMER
POWER
วิ ธีการใช้รีโมทคอนโทรล
- เมือเครืองปรับอากาศได้รบั สัญญาณทีถูกต้องจากรีโมทคอนโทรลจะมีเสียง " ปี ป " ดังขึน
- เมือสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลถูกกันด้วยสิงกีดขวาง จะไม่มกี ารตอบสนองจากคําสัง
- การกดปุ่มต่างๆ ให้เลือกกดเพียงปุ่มเดียวหากกดพร้อมกัน ปุ่ม การทํางานอาจผิดพลาดได้
1

POWER
กดปุ่ม
ทังแสดงอุณหภูมหิ อ้ งเป็ น °C
2

FAN เพือ เปิ ด/ปิ ด เครืองปรับอากาศโดยจะทํางานตามโปรแกรมสุดท้ายทีตังไว้ทตัี วรีโมทพร้อม
กดปุ่ม
ใช้ควบคุมการทํางานของพัดลม เมือกดปุ่มนีพัดลมจะเปลียนความเร็วเป็ นลําดับดังนี
- HIGHT, MEDIUM, LOW พัดลมจะพัดด้วยความเร็วคงที สูง, กลาง, ตํา ตามลําดับ
- AUTO เป็ นการตังให้พดั ลมอยูใ่ นระบบอัตโนมัตเิ มือห้องร้อนพัดลมจะพัดด้วยความเร็วสูงเพือระบาย
ความร้อน เมือห้องเริมเย็นลง พัดลมจะปรับความเร็วลงโดยอัตโนมัตเิ ป็ นกลาง ตําในทีสุด
AUTO(FA)

HIGH(F3)

MEDIUM(F2)

LOW(F1)
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AUTO FAN
ถ้าผลต่างเท่ากับ 3°C หรือมากกว่า พัดลมจะ
ทํางานทีความเร็ว สูง
ถ้าผลต่างเท่ากับ 2°C พัดลมจะทํางานทีความ
เร็ว กลาง
ถ้าผลต่างเท่ากับ 1°C หรือน้อยกว่าพัดลมจะ
ทํางานทีความเร็ว ตํา
3

ความเร็วพัดลม

COOL MODE
อุณหภูมหิ อ้ ง

สูง
กลาง
ตํา
23

24

อุณหภูมทิ ต้ี องการ
25 26 27

อุณหภูมิ

MODE
จะสามารถตังให้เครืองปรับอากาศทํางานได้ ระบบ คือ FAN, COOL, DRY
กดปุ่ม
- FAN MODE : เมืออยูใ่ นระบบนีเครืองจะทํางานเป็ นพัดลมเท่านันโดยที หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดง
สถานะ FAN ขณะทีปุ่ม
จะไม่ทาํ งาน
และ
/
- COOL MODE : หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ COOL เครืองจะทํางานเป็ นเครืองปรับอากาศให้
ความเย็นโดยที
คอมเพรสเซอร์จะเริมทํางานเมืออุณหภูมหิ อ้ ง > ค่าอุณหภูมทิ ตัี ง +1°C
คอมเพรสเซอร์จะหยุดทํางานเมืออุณหภูมหิ อ้ ง < ค่าอุณหภูมทิ ตัี ง แต่ทงนี
ั จะต้องอยูภ่ ายใต้เงือนไขที
ว่าเมือหยุดทํางานแล้วคอมเพรสเซอร์จะทํางานใหม่ได้ตอ้ งรอเวลา นาที
- DRY MODE : หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ DRY ใช้เมือต้องการลดความชืนภายในห้อง
MODE

MODE

SLEEP

4

5
TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ม
/
เพือปรับเพิมหรือลด อุณหภูมหิ อ้ งโดยทีหน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงค่าอุณหภูมทิ ตัี ง
ไว้ให้ทราบ โดยสามารถตังได้ในช่วง 18-30°C

6

TURBO
กดปุ่ม
ไฟทีตัวรับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง TURBO จะแสดง พัดลมจะทํางานทีความเร็วสูงสุด
ซําอีกครังหรือ กดปุ่ม
การยกเลิกทําได้โดยกดปุ่ม
เมือยกเลิก TURBO พัดลมจะกลับมาทํางานตามความเร็วเดิมทีเคยตังไว้
ขณะทีทํางานอยู่ใน DRY MODE จะไม่สามารถใช้ป่ มุ TURBO ได้
TURBO

TURBO

TURBO

7

SLEEP
กดปุ่ม
โดยที หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสัญญาลักษณ์
เมือเครืองอยูใ่ นระบบให้ความเย็น ค่าอุณหภูมทิ ตัี งไว้จะถูกปรับขึนไป 1°C เมือครบ ชัวโมง
SLEEP

SLEEP
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ROOM TEMPERATURE

COOL MODE

23.0
TEMPERATURE
RAISED UP
1 DEGREE

22.5
22.0

START TO SET SLEEP

0

1

2

HOURE

หมายเหตุ :
การยกเลิกทําได้โดยกดปุ่ม
ซําอีกครัง
ขณะอยู่ในเงือนไข SLEEP และมีการกดปุ่มปรับอุณหภูม ิ ค่าอุณหภูมจิ ะถูกปรับเพิมขึน/ ลดลง 1°C
จากค่าอุณหภูมทิ ตัี งไว้หลังสุด
เมือไฟฟ้ าดับหรือมีการปิ ดเครืองปรับอากาศหรือมีการเปลียนโหมดจะยกเลิกเงือนไข SLEEP
SLEEP

8

SWEEP
กดปุ่ม
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะทํางานเพือกระจายลมให้ทวห้
ั อง เมือกดซําใบสวิงปรับทิศทางลม
จะหยุด
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะปิ ดลงอัตโนมัตทิ ุกครังเมือปิ ดเครืองปรับอากาศ
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะเปิ ดขึนอัตโนมัตทิ ุกครังเมือเปิ ดเครืองปรับอากาศ
SWEEP

SWEEP

9

CLOCK / TIMER
กดปุ่ม
เพือใช้ตงนาฬิ
ั
กาทีตัวรีโมทหรือใช้ตงเวลาเปิ
ั
ด-ปิ ด เครืองปรับอากาศล่วงหน้า
การตังนาฬิกาทีชุดรีโมททําได้โดย
กดปุ่ม
สัญลักษณ์ ทีหน้าจอของรีโมทฯ จะกระพริบ
กดปุ่ม
/
เพือตังนาฬิกา
กดปุ่ม
เพือยืนยันหลังจากนัน ประมาณ วินาทีจะกลับสูห่ น้าจอหลัก
การตังเวลาเปิ ด-ปิ ด เครืองปรับอากาศล่วงหน้า
สามารถตังเวลาทังเปิ ด/ปิ ดล่วงหน้าได้ ชัวโมง
กดปุ่ม
จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF กะพริบ ขณะเดียวกันหน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงเวลา
ทีตังไว้เดิม
กดปุ่ม
/
เพือเปลียนแปลงเวลา
เพือยืนยัน สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทังคู่ หลังจากนันประมาณ วินาทีจะกลับไป
กดปุ่ม
ทีหน้าจอหลัก

10

CANCEL
กดปุ่ม
เพือการยกเลิกเปิ ด/ปิ ดล่วงหน้า
กดปุ่ม
จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF ทีต้องการยกเลิกกะพริบ
กดปุ่ม
สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทังคูจ่ ะหายไป
CANCEL

CANCEL

CANCEL
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิ ดมีสาย
1

4

3

5

8

2

7

10

9

6
A-F

ปุ่ มสัมผัส : รีโมทมีสายจะมีปมสั
ุ่ มผัสอยู่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปุ่ ม โดยแบ่งเป็ น

POWER เมือกดปุ่มจะเป็ นการเปิ ด/ปิ ดการทํางานของเครืองปรับอากาศ เมือเริมทํางาน
โดยกดปุ่มนี ระบบจะยกเลิกการทํางานของ TIMER และ SLEEP ถ้ามีการตังไว้
MODE เมือกดปุ่มจะเป็ นการเลือกโหมดการทํางาน FAN->COOL
FAN เมือกดปุ่มจะเป็ นการเลือกการทํางานของพัดลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM
->LOW โดยจอ 7-SEGMENT แสดงผลเป็ น FA->F3->F2->F1 ตามลําดับ
UP เมือกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ขึน
DOWN เมือกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ลง
TIMER เมือกดปุ่มจะเป็ นการตัง หรือ ยกเลิก ON/OFF TIMER
ECONO เมือกดปุ่มจะเป็ นการตัง หรือ ยกเลิก ECONO
TURBO เมือกดปุ่มจะเป็ นการตัง หรือ ยกเลิก TURBO
SLEEP เมือกดปุ่มจะเป็ นการตัง หรือ ยกเลิก SLEEP
SWEEP เมือกดปุ่มจะเป็ นการตัง หรือ ยกเลิก SWEEP

สถานะไฟแสดงผล : ตัวแสดงผลจะมี LED 6 ดวงโดยแบ่งเป็ น
A
B
C
D
E
F

FAN LED แสดงสถานะการทํางานใน FAN MODE
COOL LED แสดงสถานะการทํางานใน COOL MODE หรือ DRY MODE
TIMER LED แสดงสถานะการตังเวลาเปิ ด/ปิ ดเครืองปรับอากาศ
ECONO LED แสดงสถานะการทํางานของ ECONO MODE
TURBO LED แสดงสถานะการทํางานของ TURBO
SLEEP LED แสดงสถานะการตังระบบปรับอุณหภูมอิ ตั โนมัตขิ ณะนอนหลับ
LED 7-SEGMENT : ตัวแสดงผลจะมี ตัวเลข หลักโดยจะแสดงอุณหภูมหิ อ้ ง และจะแสดง
ค่า SETTING TEMPERATURE / FAN SPEED / TIMER เมือมีคา่ ต่างๆถูกปรับโดยผูใ้ ช้
(จุดทศนิยมตัวเลขหลักสุดท้ายจะแสดงสถานะการทํางานของคอมเพรสเซอร์)
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1

POWER
กดปุ่ม
(ขณะทีอยู่ในสถานะปิ ดอยู่) จะเป็ นการเปิ ดเครืองปรับอากาศตามค่าทีตังไว้เดิมพร้อมทัง
ไฟอุณหภูมหิ อ้ งติดสว่าง เมือเครืองอยู่ในสถานะปิ ดอยู่ DISPLAY จะไม่แสดงค่าอะไรยกเว้นไฟแสดง
สถานะการตังเวลาทีเครืองปรับอากาศจะเริมทํางาน (START) หรือเวลาทีเครืองปรับอากาศหยุดทํางาน
(STOP) ถ้ามีการตังเวลาไว้

2

MODE
จะสามารถตังให้เครืองปรับอากาศทํางานได้ ระบบ คือ FAN, COOL
กดปุ่ม
- FAN MODE : เครืองปรับอากาศทํางานเป็ นพัดลมเท่านัน (คอมเพรสเซอร์ไม่ทาํ งาน) และใน MODE
นีไม่สามารถใช้ SLEEP และไม่สามารถตังอุณหภูมไิ ด้ โดยรีโมทจะไม่แสดงอุณหภูมทิ ตัี งไว้
- COOL MODE : เครืองปรับอากาศจะทํางานเป็ นแบบเครืองทําความเย็น โดยเมืออุณหภูมหิ อ้ งสูงกว่า
อุณหภูมทิ ผูี ใ้ ช้มกี ารตังเอาไว้ และคอมเพรสเซอร์หยุดทํางานนานกว่า นาที คอมเพรสเซอร์จะทํางาน
เพือทําให้อุณหภูมหิ อ้ งลดลง

3

FAN
(ปุ่มนีจะทํางานได้เมืออยู่ใน MODE การทํางาน FAN, COOL เท่านัน ใน DRY MODE
กดปุ่ม
จะไม่ทาํ งาน) จะเปลียนความเร็วของพัดลมตามลําดับดังนี
AUTO(FA)

HIGH(F3)

MEDIUM(F2)

LOW(F1)

การทํางานของพัดลมในแบบอัตโนมัติ (FAN AUTO) พัดลมจะทํางาน โดยเปลียนความเร็วของพัดลม
ตามความแตกต่างของอุณหภูมหิ อ้ งกับอุณหภูมทิ ตัี งไว้
ความเร็วพัดลม

COOL MOOD
อุณหภูมหิ อ้ ง

สูง
กลาง
ตํา
23

24

อุณหภูมทิ ต้ี องการ
25 26 27

อุณหภูมิ

เมืออยู่ใน FAN MODE หรือ COOL MODE
เมืออุณหภูมหิ อ้ ง มากกว่าอุณหภูมทิ ตัี งไว้ มากกว่าหรือเท่ากับ 3°C พัดลมจะทํางานทีความเร็วสูง
เมืออุณหภูมหิ อ้ ง มากกว่าอุณหภูมทิ ตัี งไว้ มากกว่าหรือเท่ากับ 2°C พัดลมจะทํางานทีความเร็วกลาง
เมืออุณหภูมหิ อ้ ง มากกว่าอุณหภูมทิ ตัี งไว้ มากกว่าหรือเท่ากับ 1°C พัดลมจะทํางานทีความเร็วตํา
TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ม
/
จะเป็ นการตังอุณหภูมทิ ต้ี องการ เมือกด
อุณหภูมทิ ตัี งไว้จะเพิมขึนครังละ 1°C
และเมือกดปุ่ม
อุณหภูมทิ ตัี งไว้จะลดลงครังละ 1°C โดยสามารถตังได้ในช่วง 18-30°C
4

5
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6

TIMER
กดปุ่ม
เป็ นการตังเวลาเปิ ด/ปิ ดเครืองปรับอากาศ ค่าทีตังจะเป็ นเวลาทีต้องการทีจะให้เครือง
ปรับอากาศทํางาน (STAR) หรือให้เครืองปรับอากาศหยุดทํางาน (STOP)
การตังเวลา เปิ ด/ปิ ด
กดปุ่ม
ในขณะทีไฟแสดงสถานะการตัง TIMER ดับอยู่ เพือเป็ นการเริมตังเวลา โดยถ้ากด
ในขณะทีเครืองปิ ดอยูจ่ ะเป็ นการตังเวลาเพือเปิ ด แต่กด
ในขณะทีเครืองเปิ ดอยูจ่ ะเป็ น
การตังเวลาเพือปิ ด ตัวเลขบน DISPLAY กระพริบแสดงจํานวนชัวโมงของการนับเวลาถอยหลังของ
TIMER และ LED TIMER จะติด
กดปุ่ม
/
บน DISPLAY เพือเลือกจํานวนชัวโมงทีต้องการ
ปล่อยทิงไว้ วินาทีเพือยืนยัน ตัวเลขจะหยุดกระพริบ และกลับเข้าสู่สภาวะการทํางานปกติ
การยกเลิ กตังเวลา เปิ ด/ปิ ด
เมือต้องการทีจะยกเลิกการตังเวลาให้กดปุ่ม
อีกครังจะทําให้ไฟแสดงสถานการณ์ตงเวลาบน
ั
DISPLAY ดับไป

7

ECONO
ขณะอยู่ใน COOL MODE จะสามารถเลือกใช้งาน ECONO ได้โดยกดปุ่ม
ไฟ
กดปุ่ม
LED ตําแหน่ง ECONO บน DISPLAY จะติดและระบบควบคุมจะทํางานในระบบประหยัดพลังงาน
โดยขณะทีทํางานใน COOL MODE จะเป็ นการตังอุณหภูมทิ ี 25°C และความเร็วพัดลมจะเป็ น AUTO
โดยสามารถยกเลิก ECONO ได้โดยกดปุ่ม
อีกครัง

8

TURBO
ในขณะทีอยู่ใน FAN MODE หรือ COOL MODE จะเปิ ด หรือ ปิ ดการใช้งาน TURBO
กดปุ่ม
ทํางานอยู่ LED TURBO จะติดสว่างพัดลมทํางานทีความเร็วสูงพิเศษ (TURBO SPEED) TURBO จะ
หยุดทํางานเมือกดปุ่ม
ให้หยุด หรือ กดปุ่ม
เพือเปลียนความเร็วพัดลม

9

SLEEP
(ปุ่มนีทํางานได้เมืออยู่ใน COOL MODE เท่านัน) เพือต้องการให้ ระบบควบคุมปรับ
กดปุ่ม
อุณหภูมใิ ห้เราโดยอัตโนมัตขิ ณะทีเรานอน สําหรับใน COOL MODE อุณหภูมทิ ตัี งไว้จะเพิม 1°C หลัง
จากเราตัง SLEEP นาน ชัวโมง แล้วกลับไปทํางานตามปกติ โดยสัญลักษณ์ SLEEP จะดับไปและค่า
อุณหภูมทิ ต้ี องการทีตังไว้บนรีโมทก็ยงั แสดงค่าเดิมก่อน SLEEP ทํางาน
ROOM TEMPERATURE

COOL MODE

23.0
TEMPERATURE
RAISED UP
1 DEGREE

22.5
22.0

START TO SET SLEEP

0

1

2

HOURE
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ระหว่างทีอยูใ่ นการทํางาน SLEEP กดปุ่ม
อีกครังจะเป็ นการยกเลิก SLEEP
ระหว่างทีอยูใ่ นการทํางาน SLEEP ถ้ามีการกดปุ่มตังอุณหภูม ิ จะทําให้ SLEEP ทํางานตามค่าของ
อุณหภูมทิ ตัี งไว้ครังสุดท้าย
ระหว่างทีอยูใ่ นการทํางาน SLEEP ถ้ามีการกดปุ่มเปลียน MODE จะทําให้ SLEEP หยุดทํางาน
เมือเครืองปรับอากาศหยุดทํางาน โดยไฟฟ้ าดับหรือปิ ด/เปิ ดเครืองใหม่ระหว่างทีอยูใ่ นทํางาน SLEEP
อุณหภูมทิ ตัี งไว้จะเป็ นอุณหภูมทิ ถูี กตังก่อนเข้า SLEEP และ SLEEP จะถูกยกเลิก
10

SWEEP
กดปุ่ม
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะทํางานเพือกระจายลมให้ทวห้
ั อง เมือกดซําใบสวิงปรับทิศทางลม
จะหยุด
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะปิ ดลงอัตโนมัตทิ ุกครังเมือปิ ดเครืองปรับอากาศ
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะเปิ ดขึนอัตโนมัตทิ ุกครังเมือเปิ ดเครืองปรับอากาศ
รายละเอียดเพิ มเติ ม
ในระบบควบคุมเมือมีการทํางานผิดพลาดเนืองจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึงอาจเกิดจากแรงดันไฟฟ้ า
ไม่คงที หรือสัญญาณรบกวนระบบจะสังให้คอมพิวเตอร์เริมทํางานใหม่ (RESET) ทันที
กรณีทไฟฟ้
ี าดับ เมือไฟฟ้ ากลับมาทํางานตามปกติระบบจะทํางานตามโปรแกรมทีตังไว้ตามเดิมรวม
ถึงจําค่ามุมใบสวิง ค่าสุดท้ายทีตังไว้ดว้ ยโดยจะไม่จาํ ค่า SLEEP และ TIMER เท่านันโดยค่าทีถูกเก็บ
ลง MEMORY จะต้องหลังจากมีการเปลียนแปลงค่าแล้วอย่างน้อย วินาที แล้วเกิดไฟดับเมือระบบ
กลับมาทํางานก็จะทํางานตามค่าในหน่ วยความจําก่อนมีการเปลียนแปลง
กรณีทคอมเพรสเซอร์
ี
หยุดทํางาน จะต้องมีการหน่วงเวลาก่อนทีจะเริมการทํางานอีกครังเป็ นเวลา
นาทีเสมอ และกรณีทตัี ดไฟทีจ่ายให้ระบบแล้วจ่ายไฟเข้าใหม่ จะต้องมีการหน่วงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์เป็ นเวลา - นาที โดยจะเป็ นไปอย่างสุม่ (RANDOM)
กรณีทคอมเพรสเซอร์
ี
เริมทํางาน จะต้องทํางานอย่างน้อย วินาที จึงจะสามารถหยุดทํางานได้ ไม่
ว่าจะเปลียน MODE หรือ กดปุ่ม
เพือปิ ดเครืองปรับอากาศ ถ้าคอมเพรสเซอร์ทาํ งานไม่ถงึ
วินาที ก็จะไม่หยุดทํางาน
ความสว่างของ LED และ 7-SEGMENT สามารถปรับลดได้โดยการกดปุ่ม
และ
ค้างไว้
วินาที และถ้ามีการกดอีกครังจะกลับมาสว่างเหมือนเดิม โดยการปรับจะจําลงในเครืองปรับอากาศ
WIFI ENABLE/DISABLE กดปุ่ม
และ
พร้อมกันค้างไว้ วินาทีเพือตังค่า WIFI MODE
ให้เป็ น DISABLE หรือ ENABLE ได้ DEFAULT คือ WIFI ENABLE (OPTION)
สามารถจํากัดค่าอุณหภูมติ าสุ
ํ ดทีสามารถตังได้ไว้ท ี 21°C โดยกดปุ่ม
และ
ค้างไว้ วินาที
และสามารถยกเลิกได้โดยทําเช่นเดิมซําอีกครัง
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การบํารุงรักษา
เมือใช้งานเครืองปรับอากาศไประยะหนึง เครืองปรับอากาศอาจจะทําความเย็นได้น้อยลง จึงควรมีการ
บํารุงรักษาดังนี
ปิ ดเมนสวิตช์เพือตัดกระแสไฟฟ้ าเข้าเครือง
ถอดแผงกรองอากาศมาทําความสะอาดด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก แล้วล้างด้วยนําสะอาดผึงแดดให้แห้ง
เดือนละครัง
ทําความสะอาดแผงคอยล์เย็น โดยใช้ฟองนํา ชุบสบุ่เหลวไล้ให้ทวคอยล์
ั
แล้วจึงใช้แปรงลวดโลหะอ่อน
ปั ดเบาๆ จนสะอาด (ควรใช้ชา่ งบริการทีชํานาญ)
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การพิ จารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่างบริ การ
ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนีก่อนการเรียกช่างบริการ เพราะท่านอาจสามารถแก้ไขปั ญหาด้วย
ตัวท่านเองได้ ถ้าภายหลังจากทีได้ตรวจสอบดูแล้วเครืองปรับอากาศยังทํางานผิดปกติกรุณาหยุดการ
ใช้งาน และปรึกษาตัวแทนจําหน่ายของท่าน
ข้อบกพร่อง

สาเหตุ

เครืองปรับอากาศไม่ทาํ งานเลย >ตรวจดูสายไฟว่าขาดหรือไม่ และดูวา่ สวิทช์เบรกเกอร์เปิ ดอยูห่ รือไม่
>ตรวจดูไฟฟ้ าขัดข้องหรือไม่
>ตรวจดูวา่ รีโมทคอนโทรลตังเวลาถูกต้องหรือไม่
เครืองปรับอากาศทํางานแต่
>ตรวจดูวา่ อุณหภูมทิ ตัี งไว้เหมาะสมหรือไม่
เย็นน้อย
>ตรวจดูวา่ แสงแดดส่องเข้ามาในห้องโดยตรงหรือไม่
>ตรวจดูวา่ หน้าต่างหรือประตูเปิ ดอยู่หรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ สิงใดไปขัดขวาง ช่องส่งลมเย็นของเครืองทีอยูด่ า้ นใน
และด้านนอกหรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ มีแหล่งความร้อนมากเกินไปอยู่ในห้องหรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ พัดลมระบายอากาศยังทํางานอยูห่ รือไม่
>ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ สกปรกหรือไม่
ไอนําหรือหมอกควันออกมา
>สาเหตุอาจเกิดจากความร้อนภายในห้องทําปฏิกริยากับความเย็นที
จากเครืองปรับอากาศในขณะ ออกมาจากเครืองปรับอากาศ
ทีเครืองทํางาน
ชุดรีโมทคอลโทรลไม่ทาํ งาน
>แบตเตอรีหมดอายุการใช้งาน
>ใส่แบตเตอรีถูกต้องตามขัวทีกําหนดหรือไม่
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การแก้ไขปัญหา
WIRELESS RECEIVER DISPLAY
ON/OFF(RESET)

READY(COMP)
TIMER
POWER
อาการเครือง

สาเหตุ

การแก้ไข

POWER กระพริบ -Drain motor pump ทํางานผิดปกติ/
ครัง
เสีย
-ท่อนําทิงตกท้องช้าง/ ระยะ Slope
ไม่พอ/ ยกท่อนําทิงต้นทางสูงกว่า
กําหนด/ อุดตัน
-ถาดนําทิงสกปรก/ อุดตัน
-สวิทช์ลูกลอยค้าง(สกปรก)/ เสีย
-แผงควบคุมทํางานผิดปกติ/ เสีย
-ต่อสายไฟผิด

-ตรวจสอบ Drain motor pump
-ตรวจสอบระดับท่อนําทิง/ การอุดตัน และทํา
ความสะอาด
-ตรวจสอบถาดนําทิง และทําความสะอาด
-ตรวจสอบสวิทช์ลูกลอย/ วัดค่าความต้านทาน
-ตรวจสอบแผงควบคุม
-ตรวจสอบจุดต่อของสายไฟทุกจุด

TIMER กระพริบถี ตัววัดอุณหภูมหิ อ้ งขาดหรือลัดวงจร ตรวจเช็คสภาพของตัววัดอุณหภูมหิ อ้ ง/ วัดค่า
(on/off) 1time/sec (Room Sensor)
ความต้านทาน ( . kilo-Ohm) ถ้าเสียให้
ดําเนินการเปลียน
TIMER กระพริบ เกิดนําแข็งทีเครือง (อุณหภูมทิ คอยล์
ี
ตรวจสอบความสกปรกของเครือง/ ตรวจสอบ
ครัง
ตํากว่า องศาเซลเซียส)
ตัววัดอุณหภูมทิ คอยล์
ี
เย็น/ ตรวจสอบความเร็ว
รอบพัดลม/ ตรวจสอบแรงดันนํายาของเครือง
READY กระพริบถี ตัววัดอุณหภูมแิ ผงคอยล์ขาด หรือ
(on/off) 1time/sec ลัดวงจร (Freeze Sensor)
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ตรวจเช็คสภาพของตัววัดอุณหภูมแิ ผง
คอยล์/ วัดค่าความต้านทาน
(6.8 kilo-Ohm) ถ้าเสียให้ดาํ เนินการเปลียน

WIRED DISPLAY

อาการ
CODE
เครือง
SLEEP
กระพริบ

สาเหตุ

การแก้ไข

motor pump ทํางานผิดปกติ/ -ตรวจสอบ Drain motor pump
EA -Drain
เสีย
-ท่อนําทิงตกท้องช้าง/ ระยะ Slope
ไม่พอ/ ยกท่อนําทิงต้นทางสูงกว่า
กําหนด/ อุดตัน
-ถาดนําทิงสกปรก/ อุดตัน
-สวิทช์ลูกลอยค้าง(สกปรก)/ เสีย
-แผงควบคุมทํางานผิดปกติ/ เสีย
-ต่อสายไฟผิด

-ตรวจสอบระดับท่อนําทิง/ การอุดตัน และทํา
ความสะอาด
-ตรวจสอบถาดนําทิง และทําความสะอาด
-ตรวจสอบสวิทช์ลูกลอย/ วัดค่าความต้านทาน
-ตรวจสอบแผงควบคุม
-ตรวจสอบจุดต่อของสายไฟทุกจุด

TIMER
กระพริบ

ตัววัดอุณหภูมหิ อ้ งขาดหรือลัดวงจร
E8 (Room
Sensor)

TURBO
กระพริบ

ตรวจสอบความสกปรกของเครือง/ ตรวจสอบ
ทีเครือง (อุณหภูมทิ คอยล์
ี
E1 เกิตํากว่ดนําแข็า งองศาเซลเซี
ตัววัดอุณหภูมทิ คอยล์
ี
เย็น/ ตรวจสอบความเร็ว
ยส)

ตรวจเช็คสภาพของตัววัดอุณหภูมหิ อ้ ง/ วัดค่า
ความต้านทาน ( . kilo-Ohm) ถ้าเสียให้
ดําเนินการเปลียน

รอบพัดลม/ ตรวจสอบแรงดันนํายาของเครือง
ECONO
กระพริบ

หภูมแิ ผงคอยล์ขาด หรือ
E9 ลัตัดววัวงจรดอุณ(Freeze
Sensor)
- 15 -

ตรวจเช็คสภาพของตัววัดอุณหภูมแิ ผง
คอยล์/ วัดค่าความต้านทาน
(6.8 kilo-Ohm) ถ้าเสียให้ดาํ เนินการเปลียน

บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
/ - ชัน ถนนเทพรัตน กม. . แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ

Carrier Call Center
ศูนย์บริการลูกค้าแคเรียร์
โทร. -

-

